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Op Trajectum College worden we begeleid richting onze eigen top
Afgelopen week was weer heel duidelijk te zien wat dat op het
Trajectum College inhoudt. De jongens van de bovenbouw én een
team van de onderbouw werden afgelopen week kampioen
schoolvoetbal van Utrecht! Wat een geweldige prestatie hebben
deze leerlingen met elkaar neergezet. Het was voor het eerst in jaren
dat Trajectum de beker won. Wat zijn we trots op de leerlingen.
Maar ook op de begeleiders, waaronder de docenten lichamelijke
opvoeding en de medewerkers van JoU, die de jongeren gecoacht
hebben om hun eigen en onze gezamenlijke top te bereiken! Bij
Trajectum worden talenten gezien en wordt de leerling gestimuleerd
deze verder te ontwikkelen.
Zo gaat het bij leerlingen, maar ook bij medewerkers. De afgelopen
maanden hadden twee jonge docenten een leerplek als teamleider,
toen er door het vertrek van de heer Vreeker verschuivingen in de
directietaken kwamen. Binnenkort verandert er weer iets in de
samenstelling van het managementteam: per 9-4-2018 is de heer M.
Depla aangesteld als directeur voor het Trajectum College. Hij werkt
vanaf 9 april twee dagen per week op het Trajectum College en met
ingang van 1 augustus fulltime. Hij zal zich in een aparte ouderbrief
aan u voorstellen. We wensen de heer Depla een zeer plezierige start
en een fijne tijd op het Trajectum College!
Bianca Kamerbeek en Petra de Man
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Read2Me
Read2Me is een voorleeswedstrijd voor alle
brugklassen en ook het Trajectum College
deed hieraan mee. In alle brugklassen is een
heuse klassenfinale gehouden, de winnaars
van de klassen gingen door naar de
schoolfinale. Houda (1A), Delon (1B), Amine
(1C), Ouadadoud (1G) en Nassim (1H) hebben
tegen elkaar gestreden tijdens de schoolfinale.
Uiteindelijk heeft een strenge, maar
rechtvaardige jury de winnaar gekozen.
Op vrijdag 16 maart heeft Nassim Bouaouich
uit klas 1H onze school vertegenwoordigd op
de Utrechtse finale. Wat heeft hij het goed
gedaan! Helaas heeft hij niet gewonnen, maar
als troost mocht
hij op de foto met
Saber Moudou
van de serie
Brugklas. We zijn
ontzettend trots
op alle voorlezers,
de jury en alle
leerlingen die
onze deelnemers
hebben
aangemoedigd!
Verzuimprotocol
Dit jaar hebben we ervoor gekozen een aantal
veranderingen door te voeren in het
verzuimprotocol. Het nieuwe protocol kunt u
op onze website vinden onder
https://www.trajectum-college.nl/magisterschoolgids.
De belangrijkste verandering is dat de groene
kaart is verdwenen. Dit betekent voor u dat u
het vooraf aan school moet doorgeven als uw
zoon/dochter door ziekte of een afspraak niet
naar school kan komen. Dit kan dus niet meer
achteraf.
Ook hebben we de afspraken rondom de
meldingen bij Leerplicht en bij JGZ duidelijker
genoteerd.
De keuzes in Mijn Traject
Op dit moment zijn de tweedejaars druk bezig
met hun keuzes voor Mijn Traject jaar 3 en 4.
Zij kiezen drie keuzevakken. Het keuzevak

‘voorkomen van ongevallen en EHBO’ is
verplicht voor alle leerlingen. Dit vak hebben
de leerlingen in Mijn Traject jaar 2 al gehad. In
jaar 3 ronden zij dit vak af met een
schoolexamen.
Ook dit jaar kan er weer gekozen worden uit
17 verschillende keuzevakken. Een hele hoop
en dat maakt het kiezen niet makkelijk. Wat
houdt het vak in, wat past er bij mij, wat wil ik
ermee, welke beroepen horen bij het vak?
Allemaal vragen die de leerlingen moeten
beantwoorden. Bij het maken van deze keuze
zijn de rol van de mentor en de ouders erg
belangrijk. Op school gaat de mentor met
(ouders en) leerlingen hierover in gesprek.
Leerlingen hebben (vaak) ook de behoefte dit
thuis te bespreken met hun ouders. De
mentoren kunnen u hier, indien nodig, bij
helpen.
Examens 2018, klas 4
De Centrale Examens staan voor de deur. Op
donderdag 12 april beginnen de leerlingen van
klas 4 met het eerste Centrale Examen, het
examen voor het praktijkvak (uitgezonderd 4
TL). De indeling voor het praktijkexamen (wat?
waar? wanneer?) ontvangt uw zoon/dochter
van de vakdocent. Na de meivakantie (vanaf 15
mei) zijn de algemene vakken aan de beurt.
Het examenrooster voor de algemene vakken
ontvangt u per brief begin april 2018.
Vanaf het begin van het praktijkexamen (12
april) tot aan de meivakantie (26 april) is er
voor uw zoon/dochter een aangepast rooster.
Na de meivakantie zijn er geen gewone lessen
meer in verband met het starten van het
examen voor de algemene vakken.
Jongerenwerker van het jaar
Één van onze jongerenwerkers, Hanae
Haddouche, is gekozen tot Utrechtse
jongerenwerker van het jaar! Wij zijn heel trots
dat Hanae bij ons werkt. Hanae bedankte
terecht haar collega’s Eve en Said: samen
zetten ze deze mooie prestatie neer!
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Bezoek aan Archeon, klas 1A, 1C en 1G
Op donderdag 26 april zullen de leerlingen van
klas 1A, 1C en 1G van het Trajectum College
een bezoek brengen aan het park Archeon in
Alphen a/d Rijn.
Het bezoek aan het park heeft als doel om de
leerlingen op een leuke en vooral leerzame
manier kennis te laten maken met de
geschiedenis van Nederland. In het Archeon
zijn 43 reconstructies van gebouwen te vinden
die gebaseerd zijn op archeologische
opgravingen uit de prehistorie, (Romeinse)
oudheid en middeleeuwen.
Het bezoek aan het park is ook onderdeel van
ons lesprogramma in jaar 1: Mijn Traject Tijd.
Schoolkantine
Vanaf maandag 16 april krijgen we binnen het
Trajectum College een echte schoolkantine
met een cateraar. Van Leeuwen Catering zal er
voor zorgen dat we een gezonde schoolkantine
krijgen volgens de richtlijnen van het
Voedingscentrum.
Met het ontdek-concept laat Van Leeuwen
Catering zien dat bewust eten en drinken heel
lekker is.
Elvira staat vanaf maandag dagelijks tussen
11.00 en 13.30 uur achter de balie in de
keuken. Zodra het rolluik open is kunnen de
leerlingen eten en drinken bestellen. Ze gaat
allerlei verse, lekkere en gezonde dingen
verkopen. De producten zijn bovendien halal
zodat iedereen lekker kan eten. Uw zoon of
dochter kan het eten betalen met de schoolpas
of een pinpas, maar niet met contant geld.
Daarnaast krijgen we nieuwe automaten met
een gezonde inhoud.
NuovOlympics
NuovOlympics is een sportweek van 17-21
september 2018. In deze sportweek zullen de
10 Nuovo-scholen (Nuovo is de scholengroep
waar Trajectum College bij hoort) het tegen
elkaar opnemen en strijden om de

Fairplay Cup.
De lessen in deze week zullen in het teken van
de Olympische Spelen staan.
In de middagen zijn er naast team- en
individuele sporten ook creatieve workshops
en sportclinics waar alle leerlingen zich voor in
kunnen schrijven.
Dit grote evenement, naar verwachting met
ongeveer 7000 middelbare scholieren, zal op
verschillende locaties in heel Utrecht plaats
gaan vinden. De week zal worden afgesloten
met een officiële ceremonie.
Schoolpas
Aan het begin van ieder schooljaar ontvangen
de leerlingen altijd een nieuwe schoolpas. Met
deze pas kunnen de leerlingen kopiëren, hun
kluisje openen en eten en drinken kopen nadat
de pas is opgeladen.
Om onnodige kosten te besparen en om
onnodig afval te voorkomen gaan we deze
regeling met ingang van het nieuwe schooljaar
veranderen. Alleen de eerstejaars leerlingen
krijgen nog een nieuwe schoolpas aan het
begin van het jaar, maar deze pas blijft hun
hele schoolloopbaan geldig en de leerlingen
houden dus hetzelfde pasje als ze over gaan
naar een nieuwe klas. Alleen bij verlies of
beschadiging moet een nieuwe schoolpas
aangeschaft worden. De vervangingskosten
van de schoolpas bedragen € 7,50 en komen
voor rekening van de leerling/ouders.
Het is belangrijk om de pas aan het eind van
het schooljaar goed te bewaren zodat er geen
vervangingspas gemaakt hoeft te worden en
u/uw zoon/dochter geen onnodige extra
kosten heeft.
Houd onze website, Facebookpagina,
Instagram- en Twitteraccount in de gaten voor
meer informatie en leuk nieuws!

Hanae: jongerenwerker van het jaar
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Planning aankomende weken
Week 15, 9-15 april
Dinsdag 10 april
Week 16, 16-22 april
Maandag 16 april- maandag
23 april
Dinsdag 17 april

leerlingen vrij: rapportvergaderingen rapport 3

klas 3: Cito-toetsen (elke dag het 2e en het 3e lesuur)

Vrijdag 20 april

rapportuitreiking en trajectgesprek (tussen 13.30 en 21.00 uur.
De mentor nodigt ouders en leerlingen hiervoor uit.)
klas 4: naar Walibi

Week 17, 23-29 april
Dinsdag 24 april
Woensdag 25 april
Donderdag 26 april
Vrijdag 27 april:

thema-avond
klas 3: herkansing bufferweektoets 3
klas 1A, 1C, 1H: bezoek aan Archeon
vrij (Koningsdag)

Week 18-19, 30 april – 13 mei
Meivakantie
Week 20, 14-20 mei
Maandag 14 mei

klas 4: start centraal examen

Week 21, 21-27 mei
Maandag 21 mei
Woensdag 23 mei

vrij (Tweede Pinskterdag)
leerlingenraad

Week 22, 28 mei – 3 juni
Deze week
Vanaf woensdag 30 mei

gastsprekers Maleer crimi op bezoek
klas 3: rekentoets

Week 23, 4-10 juni
Deze week

gastsprekers Maleer over werkloosheid op bezoek

Week 24, 11-17 juni
Dinsdag 12 juni
Woensdag 13 juni
Vrijdag 15 juni

leerlingen vrij (personeel heeft een teamdag)
Leerlingenraad
leerlingen vrij (Suikerfeest)
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Week 25, 18-24 juni
Hele week
Dinsdag 19 juni
Woensdag 20 juni- vrijdag 22
juni
Week 26, 25 juni – 1 juli
Woensdag 27 juni

Vrijdag 29 juni
Week 27, 2-8 juli
Maandag 2 juli
Dinsdag 3 juli
Woensdag 4 juli
Donderdag 5 juli
Vrijdag 6 juli

Week 28, 9-15 juli
Maandag 9 juli
Woensdag 11 juli
Vanaf donderdag 12 juli

bufferweek 4
ontwikkelgesprekken
klas 1: bliksemstage (elke klas gaat één dagdeel op
bliksemstage)

klas 3: inhalen bufferweektoetsen 4 (8.30-10.10 uur)
leerlingen vrij vanaf 13.30 uur (in verband met de ontvangst
van de nieuwe leerlingen)
klas 3: herkansen bufferweektoets 4

klas 1: Revue (vieren van podiumtalenten)
leerlingen vrij: rapportvergadering rapport 4
klas 1 en 2: mentoruitje
klas 3: naar Walibi
klas 1 en 2: atletiekdag (8.30-16.00 uur)
klas 3: atletiekdag (8.30-16.00 uur)

boeken inleveren + nieuwe boeken bestellen
17.00 uur: diploma-uitreiking
rapportuitreiking
leerlingen vrij

Week 29-34, 16 juli-26 augustus
Zomervakantie
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